
Propozice soutěže o nejlepší realizovaný projekt  
s využitím systému KNX 
 
 
Soutěž pořádá KNX národní skupina České republiky, z. s. Soutěž je zaměřena na 
komplexní projekty domovní elektroinstalace s využitím systému KNX.  
 
1. Kdo se může zúčastnit: 

Každý certifikovaný Partner KNX působící na území ČR, který se podílel na 
realizaci části KNX soutěžního projektu.  

 
2. Podmínky soutěže: 

Projekt je realizovaný v České republice a je uveden do provozu v kalendářním 
roce za který se soutěž hodnotí. 

 
3. Hodnocená kritéria: 

Kritéria jsou seřazena podle své váhy.  
a) Počet a různorodost funkcí zajišťovaných technologií KNX. 
b) Velikost projektu měřená podle počtu prvků KNX na sběrnici. 
c) Přínos pro uživatele budovy (zvýšení komfortu, bezpečnosti atd.) 
d) Originalita projektu spočívající v neobvyklých funkcích nebo neobvyklém 

využití nasazených prvků KNX.  
 
4. Předávané podklady společně s přihláškou k účasti v soutěži: 

▪ Uvedení typu, názvu a místa stavby. 
▪ Uvedení kategorie objektu podle toho, jak je uvedeno v bodu 7. 
▪ Popis realizovaných funkcí zajišťovaných systémem KNX popřípadě funkcí 

zajišťovaných jinými systémy, které ale s prvky KNX spolupracují.   
▪ Celkový počet KNX přístrojů v realizovaném projektu. 
▪ Alespoň jedna fotografie zachycující např. prvek instalace KNX v objektu 

(může to být i významná součást interiéru). 
 
 
5. Práva spolku KNX národní skupina České republiky z. s.: 

Všechny údaje o přihlášených projektech může spolek KNX národní skupina 
České republiky z. s. zveřejnit na svých webových stránkách www.knxcz.cz 
(především v sekci PROJEKTY KNX), případně v článcích pro technická média 
nebo v referátech na konferencích. 

 
6. Jak se soutěže zúčastnit: 

Přihlášky, společně se všemi požadovanými podklady odeslat elektronickou 
poštou na adresu nejpozději do konce února roku následujícího po realizaci 
projektu. Spolek KNX národní skupina České republiky z. s. si vyhrazuje právo 
požádat přihlašujícího o doplnění údajů.  

 
7. Způsob vyhodnocení soutěže: 

Hodnotit bude komise složená ze členů spolku KNX národní skupina České 
republiky z. s., kteří se nezúčastňují této soutěže, případně doplněná pracovníkem 
Mezinárodní asociace KNX. Pro vyhodnocení soutěže si spolek KNX národní 
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skupina České republiky z. s. vyhrazuje právo návštěvy objektu se soutěžním 
projektem za účelem kontroly funkčnosti KNX instalace.  
Podle povahy zaslaných projektů může být soutěž vyhodnocena až ve třech 
kategoriích, v každé z nich mohou být nominovány až tři projekty, avšak pouze 
jeden z každé kategorie bude vyhlášen jako vítězný. 
Hodnocené kategorie:  

▪ A rezidenční objekt 
▪ B komerční (kancelářský, školský, zdravotnický, správní apod.) objekt 
▪ C ostatní typy staveb instalací (lázně, kultura atd.) 

 
8. Místo a termín vyhlášení výsledků: 

Nominované projekty budou zveřejněny na webových stránkách pořadatele do 
konce března roku následujícího po realizaci projektu. Veřejné vyhlášení výsledků 
soutěže se uskuteční při příležitosti některé z významných profesních akcí, jako 
jsou veletrhy, semináře, profesní školení atd. v prvním pololetí roku následujícího 
po realizaci projektu.  

Vyhodnocené projekty budou odměněny cenami.  
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